
CONTRATO N° 15/2019 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PEDREIRA E A EMPRESA CADRE ENGENHARIA LTDA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO PELO METODO NÃO DESTRUTIVO (MND) DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA E RAMAIS DE LIGAÇÃO DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E BELA VISTA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA, 
EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS VII AO X DESTA TOMADA DE PREÇOS. 

Pelo presente termo de instrumento particular deste contrato de prestação de serviços, de um 
lado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - CONTRATANTE, com sede 
Administrativa à Av. Joaquim Carlos, n° 1539 - Vila São José - Pedreira - SP, inscrita no CNPJ (ME) 
sob o número 09.579.148/0001-05, neste ato representada pelo Diretor Geral Interino Sr. Leonardo 
Selingardi, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 19.373.017 - SSP/SP, 
matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 187.707.008-42, 
residente e domiciliado na Rua Emilio Pelatti, n° 50 - Jardim Alzira, cidade de Pedreira, Estado de 
São Paulo, CEP. 13.920-000, nomeado pelo Decreto n° 2.528/17, e de outro lado, a empresa 
CADRE ENGENHARIA LTDA - CONTRATADA, com sede à Rua Luiz Delbem, n° 58, bairro Vila Azenha, 

• 
na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, CEP 13.387-064, telefone (19)2121-8825, inscrita 
no CNPJ (ME) sob o N.° 20.241.810/0001-47, neste ato representada pelo sócio Sr. André Luís 
Machado, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.° 
32.178.228-8 - SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o 
n.° 223.724.268-26, residente e domiciliado à Rua Geny Agostinho Gomes, n° 105, Condomínio 
Flamboyant, na cidade de Hortolãndia, Estado de São Paulo, CEP 13184-000, resolvem firmar o 
presente Contrato decorrente da Tomada de Preço n° 04/2019, regido pela Lei Federal n° 8.666 
de, 21 de junho de 1.993 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 

CLÁUSULA 1 

DO OBJETO 

1.1. A CONTRATADA, obriga-se a SUBSTITUIR PELO METODO NÃO DESTRUTIVO (MND) AS REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E RAMAIS DE LIGAÇÃO DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E BELA VISTA DO MUNICIPIO 
DE PEDREIRA, em conformidade com os Anexos VII ao X desta Tomada de Preços. 

• 1.2. As verbas para custeio desta Licitação são oriundas do Contrato FEHIDRO n° 43/2.019, onde a 
contrapartida máxima do Estado de acordo com o Cronograma de Execução Financeira é de R$ 
1.819.871,61 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e 
um centavos) e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA e de no máximo R$ 
158.249,70 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). 

CLÁUSULA 2  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se compromete pelo presente instrumento à: 

2.1. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer ocorrência ou anormalidade na 
execução dos serviços; 

2.2. Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas, com estrila 
observância da legislação em vigor; 
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• 

• 

2.3. Designar profissionais capacitados, para o cumprimento do objeto deste contrato; 

2.4. Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados 
e habilitados com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o 
objeto desta avenca; 

2.5. Substituir a qualquer tempo conforme solicitação da CONTRATANTE, qualquer elemento 
utilizado para os serviços, que por motivos técnicos, moral ou disciplinar seja considerado 
inconveniente; 

2.6. Executar os serviços, com funcionários próprios, os quais não terão vinculo empregando com 
a CONTRATANTE, sendo única e exclusivamente remunerados pela CONTRATADA; 

2.7. Todas as despesas advindas de encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e sindicais, 
bem como alimentação, transporte de funcionários, e ainda, o pagamento de todos os 
emolumentos, taxas, tributos Municipais, Estaduais e Federais que incidam ou venham a incidir 
sobre os serviços do presente instrumento; 

2.8. Providenciar o Recolhimento de A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao 
CREA, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de inicio dos serviços; 

2.9. Assumir total responsabilidade para a execução dos serviços, e responsabilizar-se por 
quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros; 

2.10. Manter durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
que lhe foram exigidas na licitação. 

2.11. 0 Responsável Técnico pelos serviços será o Sr. Carlos Cesar Gumier, CREA/SP n° 0645012440. 

2.12. Fornecer certidões Negativas de Débitos junto ao INSS, FGTS, e Tributos e Contribuições 
Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal com seus prazos de validade vigentes, 
bem como vir acompanhadas das medições autorizadas pelo(a) Engenheiro(a) responsável pela 
fiscalização do objeto, sendo que no corpo das notas fiscais, deverá constar o número do 
contrato firmado entre a empresa contratada e o SAAE e FEHIDRO; 

2.13. Permitir, assegurar e facilitar a atuação do Banco (agente financeiro), do(s) AGENTE(S) 
TÉCNICO(S) e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionários e/ou credenciados; 

2.14. Cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes aos 
empreendimentos, bem como eventuais Deliberações do COFEHIDRO que afetem o presente 
ajuste; 

2.15. Toda atividade deverá atender todas as exigências do setor de engenharia da 
CONTRATANTE; 

2.16. Atender durante a execução do objeto o termo de Referência (anexo VIII da presente 
Tomada de Preços), Parecer Técnico do Agente Técnico da Cetesb (Anexo XII da já Referida 
Tomada de Preços). 
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4.7. Encaminhar junto com a Nota Fiscal as guias do(s) més(es) do INSS, FGTS e PIS, devidamente 
recolhidas. Tais documentos são correspondentes ao período de execução dos serviços. 
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CLÁUSULA 	3 

DO VALOR 

3.1. O valor global do presente é de R$ 1.978.121,31 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, 
cento e vinte e um reais e trinta e um centavos), (conforme planilha orçamentária apresentada 
pela Contratada, constante no processo licitatário em epígrafe. 

3.2. Poderá ser acrescido ou suprimido, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou 
supressões previstos no Art. 65, § 1.°, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA 	4 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira pagará à EMPRESA CONTRATADA pela 
execução do objeto através da sua tesouraria, da seguinte forma: 

4.1.1. A empresa contratada poderá emitir Nota Fiscal/Fatura mensal, ou seja 30 (trinta) dias 
consecutivos após a emissão da ordem de inicio dos serviços e as demais a cada 30 (trinta) 
consecutivos, em conformidade com os serviços realizados, medidos e autorizados, o pagamento 
ocorrerá conforme liberação constante na Cláusula Sexta - Do Repasse dos Recursos do Contrato 
Fehidro n° 43/2019: 

4.1.2. As medições/notas fiscais deverão vir autorizadas pelo(a) Engenheiro(a) responsável pela 
fiscalização do objeto, sendo que no corpo das notas fiscais, deverá constar o número do 
contrato firmado entre a empresa contratada e o SAAE e numero do contrato FEHIDRO, sendo 
que tais documentos deverão vir com aceite do fiscal do contrato. 

4.1.3. Liberando o recurso para pagamento por parte do Estado, o SAAE pagará sua 
contrapartida na proporção que cabe a ela, onde este pagamento ocorrerá no prazo Maximo 
de 20 (vinte) dias consecutivos a contar da liberação, respeitando o artigo 5° da Lei 8.666/93. 

4.2. Em todas as notas fiscais deverá vir constando também o número do contrato de repasse 
(cláusula 2.1.2). 

4.3. A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo 
com as metas e fases ou etapas de execução do objeto, conforme contrato e planilhas 
aprovadas pelo Fehidro. 

4.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/ Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir da sua reapresentação. 

4.5. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira - SAAE, não efetuará qualquer 
pagamento por boleto bancário. Os pagamentos serão feitos via depósito bancário em conta 
corrente de titularidade da licitante ou mediante retirada no valor na Tesouraria do SAAE. 

4.6. Nos termos do art. 16, da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014, será 
exigido da contratada quando o pagamento for realizado, a comprovação da regularidade 
fiscal, no caso em que os documentos apresentados estiverem vencidos. 



7.4. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
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CLÁUSULA 	5  

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1. O prazo de execução do objeto licitado será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
emissão da Ordem de Inicio dos Serviços, podendo ser prorrogável. 

5.1.1. A ordem de inicio de serviços somente será emitida após parecer, aprovação e liberação 
da 1° parcela pelo FEHIDRO emitida pelo Agente Técnico do Estado. 

5.1.2. A prorrogação do prazo, caso comprovadamente necessário, somente será efetuado 
mediante justificativa expressa apresentada pela parte interessada com anuência da outra, antes 
do limite fixado para seu término e autorizado pelo Agente Técnico do Estado "CETESB". 

CLÁUSULA 	6  

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os custos e despesas resultantes dos pagamentos da execução do objeto da presente licitação 
serão de responsabilidade desta Autarquia, através das Dotações Orçamentária: 

Unidade: 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE 
Executora: 01 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 
Dotação: 17.512.0020.1456.4.4.90.51.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 
Cód. Reduzido: 3138 
Reserva de Saldo: 690  
Valor Reservado: 2.489.104,77 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, cento e quatro 
reais e setenta e sete centavos). 
VERBA: FEHIDRO 

Unidade: 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE 
Executora: 01 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 
Dotação: 17.512.0020.1456.4.4.90.51.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURID 
Código Reduzido: 3137 
Reserva de Saldo: 691  
Valor Reservado: R$ 216.465,74 (duzentos e dezesseis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e 
setenta e quatro centavos). 

CLÁUSULA 	7 

DA RESCISÃO DO CONTRATO 

7.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

7.2.Constituem motivos para rescisão, os fatos elencados no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93. 

7.3. A rescisão do contrato poderá ser de acordo com o disposto no artigo 79, da Lei Federal n°. 
8.666/93, acarretando as consequências do artigo 80, do mesmo diploma legal. 



CLÁUSULA 	8 

DAS SANÇÕES 

8.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na 
execução, sujeitará a Contratada às seguintes penalidades: 

8.1.1. Advertência; 

8.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com esta 
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da 
natureza e da gravidade da falta cometido; 

8.1.3. Declaração de inidoneidode para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior; 

8.1.4. À parte que der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigar-se-á ao 
pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento, à 
época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à 
defesa. 

8.1.5. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, a contratada pagará a seguinte multa, 
garantindo sempre o direito a defesa, de: 

8.1.5.1. Atraso em até 10 (dez) dias consecutivos: multa de 0,20% ao dia, sobre o valor total deste 
instrumento; 

8.1.5.2. Atraso de 11 (onze) à 15 (quinze) dias consecutivos: multa de 0,40% ao dia, sobre o valor 
deste instrumento; 

8.1.5.3. Superior a 15 (quinze) dias consecutivos enseja a rescisão, aplicando as penalidades 
constantes neste instrumento. 

8.1.6. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. A CONTRATADA também não se eximirá das sanções previstas nas Leis n.° 8.666/93 e 
8.883/94 e suas alterações. 

CLÁUSULA 	9 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se compromete, em decorrência desta avença, a: 

9.1. Fornecer todos os dados e informações necessárias à completa e correta execução dos 
serviços; 

9.2. Fornecer quando solicitado pela CONTRATADA, no decorrer dos serviços, quaisquer outros 
dados e informações, que se fizerem necessários à execução dos serviços; 
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9.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal, bem como fornecer atestado de 
capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 

9.4. Acompanhar e fiscalizar todas as etapas da execução do objeto; 

9.5. Designar 01 (um) técnico para atender a CONTRATADA a qualquer momento, se houver 
necessidade; 
9.6. Exercer fiscalização, bem como, o controle tecnológico sobre o serviço, através de seus 
técnicos ou de técnicos especialmente contratados, alem dos controles de responsabilidade legal 
da CONTRATADA. 

CLÁUSULA 10  

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO 

O Termo de Recebimento Provisório deverá ser emitido pelo(a) responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, e assinado por ele(a), por quem solicitou a obra e pelo(a) 
responsável legal da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação 
escrita da empresa Contratada do término de execução, e o Termo Definitivo deverá ser emitido 
pelo(a) responsável por seu acompanhamento e fiscalização, e assinado por ele(a), por quem 
solicitou o objeto, pelo Sr. Diretor Geral e pelo(a) responsável legal da empresa contratada, após 
o término do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, esclarecendo que o prazo de observação não poderá ser superior a 90 (noventa) dias 
consecutivos, à contar da comunicação escrita da empresa Contratada do término de 
execução do objeto. 

CLÁUSULA 11  

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O responsável pelo acompanhamento e fiscalização será nomeado pela Diretoria Geral, sendo 
que a responsabilidade técnica da obra é inteira responsabilidade da Contratada. 

CLÁUSULA 12  

DA VIGÊNCIA 

O prazo da vigência do instrumento contratual inicia-se a partir da data de sua assinatura 
encerrando-se na data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

CLÁUSULA 	13  

DO SUPORTE LEGAL 

O presente instrumento é firmado de acordo com as Leis n.° 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações. 

CLÁUSULA 	14 

DO FORO 

14.1. Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente 
contrato, as parte elegem de comum acordo o foro da Comarca de Pedreira, Estado de São 
Paulo, para dirimir as questões da interpretação deste ajuste, e renunciam a outros pôr mais 
privilegiados que sejam. 
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nardo Seli gardi 
i NTRATAN E 

TESTEM AS: 

CNC 	E ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA CADRE ENGENHARIA LTDA SERV 

André Luis Anichado 
CONTRATADA 

	

: Qu 	
/ 

Lira ¡ima 5. armanhã 

	

1 	\i 
: 46.997.28 

14.2. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e pôr estarem as partes justas e 
contratadas de pleno acordo, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e para um 
único efeito de direito, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presente. 

Pedreira (SP), 03 de Setembro de 2019. 

01 	- Nome por extenso 

R.G. 

Assinatura 

02 	- Nome por extenso 

R.G. 

Assinatura 

: Jekeiparecida Rossi 
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- Nome por extenso : Quetura Lima 5. Scarmanhã 

: 4fs".9 

01 

R.G. 

rnte iço Autónomo cl e A. a_ e Esgoto ao Foca reina 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira/SP 
CONTRATADA: CADRE ENGENHARIA LTDA 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 15/2019 
OBJETO: Contratação de empresa para substituição de rede pelo método não destrutivo (=d/ 
das redes de distribuição de água e ramais de ligação dos bairros São José e Bela Vista do 
município de Pedreira. 

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima identificado, 
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e • o mais que couber. 

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Pedreira/SP), 03 de Setembro de 2019. 

SERV • UTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA CADRE ENGENHARIA LTDA 

• ardo S 
C• TRATA 

ngardi 
TE 

• tire Lúís Machado 
CONTRATADA 

  

TE EM 	AS: 

Assinatura 

/ 

02 	- Nome por extenso 	: Jeice Aparecida Rossi 

R.G. 

Assinatura 
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