
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

GUATAPARÁ E TAG INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 

ME, NA FORMA ABAIXO. 

 

   VALOR DO CONTRATO: R$ 216.091,00 

   CONTRATO Nº 023/2016. 

 

 

   Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o 

Município de Guatapará, com sede à rua 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 TAG 

INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, estabelecida em 

Araraquara/SP, à Rua Itália, nº 2395 – Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

11.595.767/0001-27 e Inscrição Estadual nº 181.371.111.117, neste ato legalmente 

representada pelo Sr. Ayrton Carlos de Mattos, portador do RG. nº 8.458.587-0 

SSP/SP e do CPF nº 818.656.788-72, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato na conformidade com 

Edital de Tomada de Preços nº 01/2016, mediante as condições estipuladas nas 

cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

 

O presente contrato tem como objeto a CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO HORTO GUARANI, 

localizado no Município de Guatapará, conforme especificações constantes no 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro, 

Planilhas de calculo de rede, nos termos do Convenio nº 824169/2015 SICONV 

PORTAL entre o Município de Guatapará e o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, através da Superintendência Regional no Estado de 

São Paulo – SR 08, sendo que o regime de execução será o de empreitada por 

preço global, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e para execução dos serviços 

serão necessários: 

PARÁGRAFO ÚNICO 



 

   As obras serão executadas em estrita obediência ao presente 

contrato, devendo ser observados rigorosamente o projeto aprovado pela 

Prefeitura, especificações, bem como a proposta apresentada pela 

CONTRATADA, passando tais documentos e outros, a fazer parte integrante do 

presente instrumento contratual para todos os fins de direito. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

  

  A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto 

deste contrato pelo preço total de R$ 216.091,00 (duzentos e dezesseis mil e 

noventa e um reais). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

   As despesas para execução do presente contrato serão atendidas 

mediante a utilização de recursos oriundos do Convenio nº 824169/2015 SICONV 

PORTAL entre o Município de Guatapará e o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, através da Superintendência Regional no Estado de 

São Paulo – SR 08, no valor de R$ 263.404,62 (duzentos e sessenta três mil, 

quatrocentos e quatro reais e sessenta dois centavos) e demais recursos será do 

Tesouro Municipal, sendo: 

 
Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

17.512.0033.1021 – Construção de Rede de  Distribuição de Água 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso - 05 – Federal  (1332) 

Código de Aplicação - 100 - Geral 

FICHA 275 

 

 

Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

17.512.0033.1021 – Construção de Rede de  Distribuição de Água 

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso - 01 – Tesouro  (1333) 

Código de Aplicação - 100 - Geral (Contrapartida) 

FICHA 276 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 



 

   O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao 

objeto do presente contrato, correrão 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: MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

A 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. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

   A fatura somente será paga, após o recebimento e verificação da 

obra in loco pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com visto de 

liberação para pagamento no verso de cada uma, onde deverão estar discriminados 

os serviços de acordo com as especificações e padrão de qualidade requeridos, 

referindo-se também obrigatoriamente ao prazo dos serviços no que se refere ao 

seu andamento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 

responsabilidades assumidas na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem 

implicará na aprovação definitiva dos serviços executados. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

 

   Quando da apresentação da 1ª medição e posteriores a 

CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

I) cópia de recolhimento do ISS, INSS, FGTS, devidamente autenticadas; 

II) cópia do livro de registro dos trabalhadores contratados para execução da 

obras. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: 

 



 

   A não apresentação dos documentos mencionados no parágrafo 

acima, dará direito a CONTRATANTE de bloquear o pagamento da medição 

apresentada, até que seja regularizada a situação por parte da CONTRATADA, 

sendo que a mesma não terá direito a correção dos valores por atraso do 

pagamento, ficando a CONTRATANTE autorizada a não respeitar a ordem 

cronológica de pagamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E VIGÊNCIA 

 

   O prazo para a execução dos serviços e vigência será de até 120 

(cento e vinte) dias, contados da “autorização de serviços”, emitida pela Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos ou autoridade superior. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

   Considera-se infração contratual o retardamento na execução 

dos serviços contratados ou a sua paralização injustificada a critério da 

CONTRATANTE, por mais de 03 (três) dias. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   O prazo deste contrato poderá ser prorrogado se houver 

justificativa técnica que comprove a falta de culpa da CONTRATADA no atraso 

da execução do serviço ora contratado, em especial os previstos nos incisos do 

parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

   Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a 

CONTRATADA prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato, no ato da assinatura do mesmo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   A garantia estipulada neste parágrafo será prestada mediante 

caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, cabendo à 



 

CONTRATADA optar por uma dessas modalidades, subordinando-se, porém, à 

prévia aprovação pela Prefeitura Municipal de Guatapará. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

   A Garantia, se prestada por fiança bancária, deverá ter seu valor 

expresso em REAIS (R$), e se aplicável, com atualização automática de seu valor, 

na mesma época, forma e periodicidade, estabelecidas na cláusula REAJUSTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: 

 

   Poderá haver substituição entre modalidades de garantia, 

durante a vigência do Contrato, desde que previamente aprovado pela Prefeitura 

Municipal de Guatapará. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: 

 

   A garantia feita por meio de Títulos da Dívida Pública ou por 

Seguro-garantia, deverá ter prazo de validade compatível com o prazo a sua 

devolução, mencionado nesta cláusula. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: 

 

   Em caso de aditamento do contrato, que implique na sua 

alteração temporal ou econômica, a CONTRATADA deverá providenciar, em até 

05 (cinco) dias úteis da emissão do respectivo aditamento, a complementação do 

valor e prazo da garantia, de forma a manter a equivalência já estabelecida. 

Quando se tratar de modalidade seguro-garantia, esta deverá ser complementado, 

também, quando da eventual incidência de reajuste dos preços do futuro Contrato, 

com base no mesmo índice de reajuste adotado, devendo o complemento ser 

apresentado até o 30º (trigésimo) dia do mês em que ocorrer a aplicação do 

reajuste. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: 

 

Quando se tratar de modalidade seguro-garantia, esta deverá ser 

complementado, também, quando da eventual incidência de reajuste dos preços do 

futuro Contrato, com base no mesmo índice de reajuste adotado, devendo o 

complemento ser apresentado até o 30º (trigésimo) dia do mês em que ocorrer a 

aplicação do reajuste. 



 

 

PARÁGRAFO OITAVO: 

 

Via quitada do documento de “ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA” – (ART) do CREA, bem como o nome do 

engenheiro responsável pela obra; 

 

PARÁGRAFO NONA: 

 

Carta de apresentação do responsável pela obra, que responderá 

também perante a administração, por todos os atos e comunicações formais. 

 

CLÁUSULA SEXTA: PENALIDADES 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

A não observância do prazo de execução dos serviços, pela 

adjudicatária, implicará em multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, 

sobre o valor total do empenho, até o limite máximo de 15 (quinze) dias, bem 

como o descumprimento de qualquer cláusula desde ajuste, ensejará o pagamento 

de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela parte 

que lhe der causa, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, 

de acordo com os Arts. 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/93, salvo se o prazo for 

prorrogado pela Administração. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

As multas referidas no parágrafo anterior será descontada do 

pagamento devido à contratada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

 

   A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos 

Arts. 90 a 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 

 



 

   A rescisão do presente instrumento se operará 

independentemente de notificação prévia, desde que a CONTRATADA deixe de 

cumprir as obrigações ora assumidas, e também nos seguintes casos: 

I) A não conclusão dos serviços contratados sem prejuízo da penalidade 

referida na cláusula anterior; 

II) Fato superveniente que implique na manifestação pelo Poder Público, de 

não atendimento de interesses públicos, em matéria de prioridade; 

III) Quando a CONTRATADA descumprir com as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, em especial as que ditam normas de segurança no 

trabalho; 

IV) Quando a CONTRATANTE tomar conhecimento que a CONTRATADA 

faz uso de mão-de-obra, sem o devido registro em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, para a realização do objeto deste contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

 

   Se a CONTRATANTE for impelida a tomar medidas judiciais 

para rescindir este instrumento, arcará a CONTRATADA, com os honorários 

advocatícios da parte contrária, desde já, fixados em 20 (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, com todos os ônus decorrentes da sucumbência. 

    

CLÁUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

                              O serviço objeto do presente contrato deverá ser executado no 

ASSENTAMENTO HORTO GUARANI, Município de Guatapará / SP. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

O recebimento do serviço se efetivará nos seguintes termos: a) 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias da 

comunicação escrita da contratada; b) Definitivamente, por servidor designado 

pelo Prefeito Municipal, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, 

com suas alterações legais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 



 

 A contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir 

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato 

quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% 

(vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A CONTRATANTE designará um servidor para 

acompanhamento e fiscalização dos serviços. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

 

A fiscalização referida no parágrafo anterior não excluirá ou 

reduzirá a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução dos 

serviços. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser 

prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter 

técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

 

É direito da fiscalização recusar quaisquer serviços quando 

entender que os mesmos na sua execução está irregular. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

   A CONTRATADA responderá pela solidez, segurança e 

perfeição dos serviços por ela elaborados ou confiados a terceiros, nos termos da 

legislação vigente. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 



 

 

   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. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

 

   A CONTRATADA deverá manter na execução dos serviços 

como seu preposto, pessoa idônea e capaz de executar as instruções de 

fiscalização, sem prejuízo das responsabilidades que lhe são inerentes. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

 

   A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os encargos 

sociais e demais impostos pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICADA AO 

PRESENTE CONTRATO 

 

   O presente contrato está submetido às disposições contidas na 

Lei nº 8.666/93, com suas alterações, que serão utilizados para dirimirem 

quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento, bem como poderão ser 

aplicadas subsidiariamente as disposições de direito privado e administrativo de 

acordo com o artigo 54 da referida legislação federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS DIREITOS DA CONTRATANTE 

   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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

  

   Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste 

contrato, fica eleito o foro da comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 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. 

 

   Guatapará, 06 de Maio de 2016. 

 

 

SAMIR REDONDO SOUTO 

PREFEITO DE GUATAPARÁ 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

TAG INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 

Resp. Legal: Sr. Ayrton Carlos de Mattos 

RG. nº 8.458.587-0 SSP/SP e do CPF nº 818.656.788-72 

CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

 

1 -_____________________________________RG nº________________ 

 

2 -_____________________________________RG nº________________ 
 


