
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

GUATAPARÁ E RHS CONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E 

SANEAMENTO LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO.  

 

   CONTRATO Nº 018/2016 

   VALOR DO CONTRATO: R$ 144.930,00 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Município de Guatapará, 

localizada na Rua dos Jasmins, n. 296, na cidade de Guatapará/SP, inscrita no 

CNPJ sob n. 68.319.748/0001-95, neste ato legalmente representada pelo Prefeito 

Municipal Exmo. Sr. Samir Redondo Souto, brasileiro, casado, portador do RG. n. 

25.763.725-4/SSP/SP e do CPF nº 270.143.038-05, residente e domiciliado nesta 

cidade de Guatapará/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 

e de outro lado a empresa RHS CONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E 

SANEAMENTO LTDA - EPP, estabelecida em São Carlos/SP, à Rua Geminiano 

Costa, nº 1531 – Jardim São Carlos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.971.854/0001-

31, neste ato legalmente representada pelo Sr. Ariel Accorsi, portador do RG. n. 

9.380.702 SSP/SP e do CPF n. 846.909.098-49, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato na 

conformidade com Edital de Convite de Preços n. 01 / 2016, mediante as 

condições estipuladas nas cláusulas seguintes, obrigando-se e sujeitando-se os 

contratantes, não só às cláusulas próprias, como também as normas da Lei Federal 

nº 8.666/93, com suas alterações posteriores: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
  

1.1- Contrato de serviços de engenharia para execução de pesquisa de 

vazamento não visíveis e instalação de macromedidores de vazão no sistema 

de abastecimento de agua do município de Guatapará, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência, Planilha de Orçamento, 

Cronograma Físico-Financeiro, Esquema Hidráulico para Instalação de 

Macromedidor de vazão tipo Ultrasson Flangeado – DN 100mm e Ficha de 

Resumo de Empreendimento Estrutural, nos termos do Contrato FEHIDRO 

nº 311/2015, entre o Município de Guatapará e o Estado de São Paulo, por 

intermédio do Banco do Brasil na qualidade de Agente Financeiro do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, conforme disposições editalícias 

contidas na licitação que originou esta avença. 



 

1.2- A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviços em estrita 

observância às especificações constantes do Edital, seus anexos e da Proposta 

apresentada, que passam a fazer parte integrante deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS. 

 

2.1- O prazo para execução dos serviços, objeto deste certame, é de 04 (quatro) 

meses, contados da emissão da ordem de serviços, após assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO  

 

3.1- O valor do presente contrato importa em R$ 144.930,00 (cento e quarenta e 

quatro mil e novecentos e trinta reais). 

 

3.2- Os preços propostos deverão incluir taxas ou despesas adicionais tais como 

transporte, carga, descarga, empilhamento, etc. Qualquer item não mencionado 

será considerado como incluído nos preços propostos. 

 

3.3- A Nota Fiscal/Fatura deverá ser protocolada mediante ofício dirigido à 

Superintendência, tanto na Nota Fiscal/Fatura como no ofício deverão ser 

destacados o número do contrato, a modalidade licitatória e número da licitação. 

 

3.4- O pagamento se dará parceladamente da seguinte forma: medição mensal, com 

pagamento em até 15 (quinze) dias úteis e mediante a liberação do recurso 

financeiro pelo convênio, após apresentação das Notas Fiscais/Faturas, de acordo 

com as exigências administrativas em vigor e após atestadas pela Secretaria de 

Obras e Serviços Públicos. 

 

3.5- Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, deverá a contratada apresentar cópias 

autenticadas das Guias de Recolhimentos GRPS (órgão de previdência local) GR 

(FGTS) e GFIP. Também vinculada à fatura, deverá a empresa contratada, destacar 

no corpo da Nota Fiscal/Fatura as seguintes retenções: ISSQN, INSS E IRPJ, 

quando essas forem obrigatórias, em caso negativo, a empresa deverá apresentar 

declaração formal de que é beneficiária de tal(is) isençao(ões). 

 

3.6- Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o 

fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária. 

 



 

3.7- Os preços propostos pelos licitantes serão fixos e irreajustáveis. 

  

3.8- Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à execução 

do presente Contrato, cabendo ao CONTRATANTE exclusivamente o pagamento 

da importância contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS GARANTIAS 

 

4.1- A empresa contratada deverá garantir o objeto desta licitação pelo prazo 

determinado pelo Código Civil. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1- Os recursos financeiros para execução deste contrato serão provenientes de 

recursos oriundos de repasse do Estado de São Paulo, por intermédio do Banco do 

Brasil na qualidade de Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

– FEHIDRO, no valor de R$ 129.814,00 (Cento e vinte e nove mil oitocentos e 

quatorze reais) e demais recursos será do Tesouro Municipal, sob a seguinte 

dotação orçamentária: 

 
Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

15.512.0033.2.033 – Manutenção do Saneamento Geral 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica 

Fonte de Recurso - 01 – Tesouro (1330) 

Código de Aplicação - 100 – Geral Total 

Ficha 260 

 

Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

15.512.0033.2.033 – Manutenção do Saneamento Geral 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica 

Fonte de Recurso - 02 – Estadual (1331) 

Código de Aplicação - 100 – Geral Total 

Ficha 261 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES, 

PENALIDADES E MULTAS. 

 

6.1- Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços, objeto da 

presente licitação, a empresa vencedora se obrigará a refazê-lo conforme 

especificado no Edital e seu anexo, sob pena de sujeitar-se, não apenas à aplicação 



 

das multas e demais penalidades previstas neste edital, mas também às sanções 

constantes das demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

6.2- A execução do objeto contratado na forma legal obedecerá às cláusulas deste 

Contrato, do Edital, seu Anexo e da Proposta vencedora, sendo vedado à 

CONTRATADA fazer qualquer modificação nele sem o expresso consentimento 

do CONTRATANTE. 

 

6.3- Por conta exclusiva da CONTRATADA correrão todos os ônus, tributos, 

encargos, contribuições ou quaisquer outras responsabilidades, sejam de caráter 

trabalhista, previdenciário, comercial e social, cabendo a ela saldá-las diretamente 

a quem de direito, salvo a sua eventual retenção ou desconto pelo 

CONTRATANTE por disposição lego-contratual. 

 

6.4- A CONTRATADA deverá ressarcir todos os danos causados ao 

CONTRATANTE, ao Município, às pessoas e bens de terceiros, por motivo de 

dolo, negligência, imprudência ou imperícia e/ou por qualquer omissão de seu 

pessoal ou prepostos. 

 

6.5- A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros as obrigações e 

incumbências do Contrato, sem aprovação prévia do CONTRATANTE. Nenhuma 

transferência, ainda que prévia, se autorizada por este último, isentará a 

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e legais.  

6.6- Pelo atraso injustificado ou pela inexecução do contrato, ainda que parcial, 

sujeitar-se-á a CONTRATADA às multas cabíveis e previstas no edital, sem 

prejuízo das demais condições legais e contratuais. 

 

6.7- A inexecução total do objeto contratual sujeitará a CONTRATADA ao 

pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

Contrato, podendo ainda o CONTRATANTE aplicar-lhe as sanções previstas nos 

artigos 86 a 88 da Lei Federal n
o
 8.666/93, com as alterações baixadas pela Lei 

Federal n
o
 8.883/94, sem prejuízos das perdas e danos.  

 
  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGATÓRIAS 

 

7.1- A cargo da contratada ficará todo comando das operações, cabendo a mesma, 

toda responsabilidade face aos riscos inerentes aos serviços, visto tratar-se de obras 

delicadas e demoradas, e ainda, fornecimento de todo material e mão de obra 

necessárias para a execução dos serviços. 



 

7.2- A contratada deverá dispor de pessoal e equipamentos condizentes com os 

serviços solicitados, devendo apresentar uma relação dos mesmos, constando o 

nome do profissional responsável, devendo recolher e apresentar ART. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

8.1- O gerenciamento das obrigações contratuais objeto deste convite será 

efetuado, pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com 

autoridade para exercer, como representante da Administração da Prefeitura 

Municipal de Guatapará, toda e qualquer ação de orientação geral, 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento contratual. Apontada alguma 

irregularidade comunicará por escrito à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUATAPARÁ para as devidas providências cabíveis para a satisfatória execução 

do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1- Constatada qualquer irregularidade na obra, objeto da presente licitação, a 

empresa vencedora se obrigará a substituí-lo/refazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias 

da comunicação da recusa, sob pena de sujeitar-se, não apenas à aplicação das 

multas e demais penalidades previstas na Lei de Licitações, mas também às 

sanções constantes do Código de Defesa do Consumidor e demais legislações do 

gênero cabíveis à espécie. 

9.2- O objeto da presente licitação será recebido provisória e definitivamente, nos 

termos, prazos e condições estabelecidos nos artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93, 

com as alterações baixadas pela Lei 8.883/94. O prazo de observação entre o 

recebimento provisório e o definitivo será de 30 (trinta) dias. 

9.3- O recebimento da obra se dará após sua total conclusão, responsabilizando-se 

a Contratada por todos os riscos e reparos necessários. A conclusão da obra deverá 

ser comunicada por escrito ou será considerada a data da solicitação do 

Recebimento Provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO  

 

10.1- Nos casos de rescisão, será observado o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 

n
o
 8.666/93, com as alterações baixadas pela Lei Federal n

o
 8.883/94 e demais 

disposições legais aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 



 

11.1- O Foro da Comarca de Ribeirão Preto será o competente para dirimir as 

controvérsias advindas do cumprimento deste Contrato. 

E por assim estarem justas, acordadas e contratadas, na melhor forma de direito, 

declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições constantes das cláusulas 

do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e 

regulamentares pertinentes à matéria. 

 

Guatapará, 03 de Março de 2016. 

 

 

 

SAMIR REDONDO SOUTO 

PREFEITO DE GUATAPARÁ 

CONTRATANTE 

 

 

 

RHS CONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA - EPP 

Resp. Legal: Sr. Ariel Accorsi 

RG. n. 9.380.702 SSP/SP / CPF n. 846.909.098-49 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

1 -________________________________________RG ____________________ 

 

2 -________________________________________RG ____________________ 
 


