
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE, QUE ENTRE SI FAZEM A SAE -
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS E A EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR
CIDADE DE OURINHOS LTDA.

Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no C.N.PJ. sob n°
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, n° 369, Centro, neste ato representada pelo
Superintendente Sr. Luís Augusto Nogueira Ferino, portador da Carteira de Identidade RG n° 17.381.523-
6 e inscrito no CPF n° 578.981.469-72, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à
EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA, com sede na cidade de Ourinhos,
Estado de São Paulo, à Avenida Jacinto Ferreira de Sá, n° 115, Bairro Vila Christoni, inscrita no C.N.PJ.
sob n° 49.131.667/0001-12, neste ato representada por José Lúcio de Carvalho, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.322.640-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
436.834.108-25, residente e domiciliado à Rua Maria Flores Morales Moya, n° 231, Jardim Tropical, nesta
cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo e Luciano Lúcio de Carvalho, brasileiro, casado, advogado,
portador da Cédula de Identidade, RG n° 15.971.831-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 114.145.088-75,
residente e domiciliado à Rua José Galvão, n° 179, Vila Moraes, nesta cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato, tendo em vista o Processo
n° 37/2017 - Inexigibilidade de Licitação n° 1/2017, independentemente de processo licitatório, nos
termos do artigo 25, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, que é parte
integrante do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, mediante cláusulas e condições
que mutuamente aceitem e outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se a fornecer a quantidade total
estimada de 108.000 (cento e oito mil) vales transportes, acondicionados em 5.400 (cinco mil e
quatrocentos) cartões contendo 20 (vinte) unidades cada, destinados aos servidores públicos municipais
da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CONTRATADA, sob o regime de
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CRÉDITO

3.1 - Fica estimado o valor total do presente contrato em R$ 356.400,00 (trezentos e cinquenta e seis
mil e quatrocentos reais), correspondente ao valor unitário do vale transporte de R$ 3,30 (três reais e
trinta centavos).

3.2 - Os recursos financeiros para realização do objeto desta Licitação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentarias:

03.01.04 - Setor de Expediente
03.02.01 - Diretoria Administrativa
03.02.07 - Divisão de Leitura e Hidrometria
03.04.01 - Diretoria de Operações
03.05.01 - Diretoria de Limpeza Urbana

3.3 - Nos exercícios financeiros futuros as despesas correrão à conta das dotações orçamentarias
próprias que forem aprovadas para os mesmos, no orçamento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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4.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente e em parcela única, de acordo com a quantidade
fornecida, devendo ocorrer até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, com apresentação
da nota fiscal/f atura, que deverá ser assinada pelo responsável.

4.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu
vencimento será contado da data do seu retorno devidamente regularizada.

4.3 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrente
do serviço executado, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação, conforme prevê o artigo 78, inciso XV da Lei
Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 - Das obrigações da CONTRATADA:

5.1.1 - Se obriga a executar os serviços de acordo com as determinações apresentadas pela
CONTRATANTE;

5.1.2 - Se responsabiliza por todos os serviços que prestar e aos inerentes às suas qualificações
profissionais e técnica, de acordo com a legislação especifica e demais vigentes;

5.1.3 - É a única e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos
sociais, previdência rios, trabalhistas, fundiários, fiscais e outros decorrentes da presente contratação e
sua execução, em quaisquer das esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal;

5.1.4 - Se obriga a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias no objeto deste
Contrato, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, nas mesmas
condições contratuais, conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93;

5.1.5 - Deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura
venha ocorrer durante a execução dos serviços, principalmente os fatos que dependem de orientação
técnica da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

5.2 - Das obrigações da CONTRATANTE:

5.2.1 - Fornecer à CONTRATADA todos os documentos e prestar todos os esclarecimentos necessários
à execução do contrato;

5.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nos valores, formas e prazos avençados.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

6.1 - O prazo de vigência do contrato inicia-se na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017,
podendo ser prorrogado a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme prevê
o inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

7.1 - A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado à CONTRATANTE e a terceiros
a eles vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou
imprudência, ficando assegurado a CONTRATADA o direito de regresso.

CLÁUSULA OITAVA - DO GESTOR DO CONTRATO

8.1 -A execução do contrato será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestora a
Sra. Michelle Cristina Dias Rodrigues, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, responsável por esse
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acompanhamento, nos termos do Art. 67, da Lei n° 8.666/93, que deverá atestar a execução dos
serviços.

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES

9.1 - Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecuçao total ou parcial do contrato, a
CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (art. 86 e 87 da
Lei 8.666/93):

9.1.1 - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

9.1.2 - multa nas seguintes situações:

9.1.2.1 - atraso até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela
em atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do
contrato;

9.1.2.2 - em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do que prevê este
subitem, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa
prévia, multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela não cumprida;

9.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos; e

9.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a
esta Autarquia, que será concedida caso a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2 - As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente,
ou descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA.

9.3 - As penalidades previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas previstas nesta cláusula.

9.4 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam,
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não poderiam ser evitados, ou impedidos, nos termos do parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - A inexecuçao total ou parcial deste contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

10.3 - A rescisão deste contrato poderá ser:

10.3.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada;

10.3.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
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10.3.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

10.4 - A rescisão administrativa ou amigável será procedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

10.5 - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão
assegurados a CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

CLÁUSULA ONZE - DO REAJUSTE DE PREÇOS

11.1 - Os preços sofrerão reajuste de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e demais
normas municipais.

CLÁUSULA DOZE - DO FORO

12.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado, independente
do domicílio das partes.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual
forma e teor, na presença das testemunhas.

Ourinhos, 25 de janeiro de 2017,

ci-U^

SUPERINTENDÊNCIA DE GUA E ESGOTO DE OURINHOS
Luís Augusto Nogueira Perino

Superintendente
CONTRATANTE

IESA DE ONIBUS CIRCULA
íosé Lúcio de Carvalho

Sócio Proprietário
CONTRATADA

LTDA
ícíano Lúcio de Carvalho

Sócio Administrador
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Vita
RG n° 23.349.103-X

Mara Lúcia Maranho Torres
RG n° 3.043.135-9
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