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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2018 

CONVITE DE PREÇO Nº 002/2018 

 

CONTRATO Nº 004/2018 

 

TERMO DE CONTRATO QUE O SERVIÇO 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA - 

SP CELEBRA COM A EMPRESA STA SOLUÇÕES E 

TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA 

EIRELLI EPP PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS PARA O TRATAMENTO DE LODOS DA 

FASE SÓLIDA DA ETA E REVISÃO DO ORÇAMENTO 

DAS OBRAS RELATIVAS AOS PROJETOS DE 

AMPLIAÇÃO DA ETA PARA ATENDIMENTO AO 

EXIGIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA “SANEAMENTO PARA 

TODOS” NO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA – SP 

 

 

Entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA, autarquia 
municipal, com sede à Praça Dez de Março, 249 - Centro, nesta cidade, inscrito no 

CNPJ N° 46.709.309/0001-56, adiante designada CONTRATANTE, neste ato 
representada pela Superintendente Regina Cristina Silva Spirlandelli, no uso  de  suas  

atribuições  legais,  e  a  empresa STA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM 

ABASTECIMENTO DE AGUA EIRELLI EPP  inscrita no CNPJ N° 12.606.404/0001-02, 
com sede à Avenida Cel. Fernando Ferreira Leite,365 – Bloco GA 119 – Jardim 

California – Ribeirão Preto - SP, adiante designada CONTRATADA, neste  ato  
representada  por JOÃO VICTOR RODRIGUES LIPORACI, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do RG n. 47.712.928-6, inscrito no CPF/MF sob n. 394.814.598-
96,  tendo  em  vista  o  resultado  do procedimento licitatório n° 008 / 2018,  na 
modalidade de Convite de Preço  n° 002 / 2018, fica justo e contratado sob  o  regime  
da  Lei  N°  8666/93,  de  21  de  junho  de  1993,  com  as  suas  posteriores  
alterações,  mediante  as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

A CONTRATADA se obriga a executar para a CONTRATANTE os serviços objeto da 
citada licitação, e que compreendem as atividades discriminadas nos Anexos do Edital, 
que integra o presente instrumento, abaixo indicadas. 
 
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

1. Elaboração de Projetos Executivos para o Tratamento de Lodos da Fase Sólida 
da ETA do Município de Ituverava/SP e Revisão e atualização do orçamento das 
obras relativas ao projeto de ampliação da ETA, para atendimento ao exigido pela 
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Caixa Econômica Federal no âmbito do programa “Saneamento para Todos” de 
acordo com as especificações e demais elementos indicados nos anexos do 
edital. 
  

CLAUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços que constituem o objeto deste Convite deverão ser executados em 
conformidade com as especificações e demais elementos indicados nos anexos 
presentes no Edital do certame. 

2.2. A Autarquia se reserva o direito de recusar o objeto que não esteja dentro das 
normas e padrões exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a 
CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições tantas vezes 
quantas necessárias forem, apontadas pela fiscalização do SAAE de Ituverava.  

 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
 
3.1 O presente contrato terá duração de até 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a 
contagem do prazo a partir da assinatura deste instrumento. 
 

3.2 O prazo para execução dos serviços/projetos será de 60 (sessenta) dias contados 
da emissão da ordem de serviço pela Autarquia.  

6.3 A CONTRATADA, obriga-se a dar pelos serviços, prazo de garantia de no 
mínimo de 01 (um) ano, contados a partir da data do recebimento definitivo da 
mesma pela  Autarquia de Ituverava-SP 

 

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
4.1 Os preços dos serviços a serem executados são os da proposta vencedora 
apresentada na Licitação sendo o valor global dos serviços/projetos é de R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais). 
 
4.2 No preco proposto estão inclusos todos os custos, encargos e incidências, diretos 
ou indiretos, incluindo o IPI, o ICMS e diferencial de alíquotas, as demais despesas 
diretas e indiretas que recaiam sobre a prestação dos serviços, bem como o 
cumprimento a legislação previdenciária vigente. 
 
4.3 - Também estão contemplados nos preços propostos os custos derivados da 
aplicação, se for o caso, do disposto na Lei Complementar Federal e do Município de 
Ituverava referente ao ISSQN, na legislação do imposto de renda e na legislação 
previdenciária. 
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CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
5.1 As despesas decorrentes da execução das obras, objeto desta licitação correrão à 
Classificação Orçamentária: 17.512.2128.2.225; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. 
  

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
6.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a 
apresentação do documento fiscal competente (nota fiscal/fatura), devidamente 
aprovado, correspondente ao serviço efetivamente realizado, verificado e aceito pela 
contratante. 
 
6.2 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada. 
 
6.3 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota 
fiscal/fatura, esses serão restituídos pela Contratante, para que a Contratada promova 
as correções necessárias, não respondendo a Contratante por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES 
 
7.1 O preço dos serviços não serão reajustados, em conformidade com legislação 
atual. 
 

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1.O setor de obras e projetos desta Autarquia, ficará encarregada, pela 

CONTRATANTE, da supervisão e fiscalização da execução do contrato, e prestará 

toda a assistência e orientação que se fizerem necessárias a CONTRATADA.  
 

8.2.Sem prejuízo das responsabilidades da CONTRATADA perante a  

CONTRATANTE, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, a qualquer hora e em todos os locais da prestação dos serviços, 
a ser realizada por representantes do Setor de Obras e Projetos, devidamente 
credenciados.  
 

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
9.1. Correrá por conta da CONTRATADA: 
 
9.1.1 Exclusivamente, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da 
contratação dos serviços, objeto do presente. 
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9.1.2 As contribuições devidas à Seguridade Social. 
 
9.1.3 Exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de 
acidentes de trabalho. 
 
9.1.4 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
9.1.5 Será rejeitado, pela CONTRATANTE, o fornecimento dos serviços com 
especificações diferentes das constantes da proposta vencedora e Anexo I do Edital 
que faz parte do CONVITE 002/2018. 
 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
10.1. O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das 
obrigações contratuais sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia 
defesa, às seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
 
II - pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será aplicada 
multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o 
valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais 
será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da data 
fixada para a prestação do serviço, ou após o prazo concedido às correções, quando o 
objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas; 
 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, 
nos casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 
 
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o órgão licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, na forma da lei;  

 
10.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, 
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data da notificação.  
 



 

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
Praça X de Março, 249  -  Ituverava - S.P.  -  Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56 

 

 

5 

10.3 A CONTRATADA não incorrerá em sanções quando o descumprimento dos 
prazos estabelecidos resultar de força maior devidamente comprovada ou por culpa 
exclusiva da CONTRATANTE ou de instruções do SAAE. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO EDITAL 
 
12.1.Fazem parte integrante deste contrato o Edital e todos os seus Anexos. 
 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1.As partes elegem o Foro da Comarca de ITUVERAVA como o único competente 
para dirimir eventuais duvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer 
outro, ainda que mais privilegiado. 
 
Estando de comum acordo com todos os termos deste instrumento ordenaram a sua 
lavratura em 3 (três) vias, que nesta data são assinadas pelas partes e pelas 
testemunhas abaixo indicadas. 
 
ITUVERAVA/SP, 03 de abril de 2018. 
 
 

_____________________________________________________  

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA 

                       CONTRATANTE 

 

 

__________________________________ 

STA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA EIRELLI EPP 

CONTRATADA 

 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1)___________________________________ 

Nome:  
RG/CPF 
 
2)__________________________________ 
Nome: 
RG/CPF 

 


