
 

 

TERMO DE CONTRATO Nº 019/2018 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TABAPUÃ-SP E A EMPRESA CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP, OBJETIVANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, ILUMINAÇÃO E 
ARQUIBANCADA.  

 
Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, situada na Av. Rodolfo Baldi, nº 
817, Centro, CEP 15.880-000, na cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 45.128.816/0001-33, representado neste ato por sua Prefeita Municipal, a Sra. 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, portadora do CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. 
nº 10.124.043-SSP/SP, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a 
empresa CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n°. 
72.024.011/0001-12 e Inscrição Estadual nº 673.004.181.112, com sede na Av. Antenor 
Angelon, n°. 2.341, Jardim das Aroeiras, nesta cidade de Tabapuã/SP, CEP: 15.880-000, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio 
Proprietário, Sr. SEBASTIÃO FELIPPE DA CONCEIÇÃO, portador da Cédula de Identidade nº 
8.797.619-5 SSP/SP e do CPF nº 874.192.708-72, têm entre si justo e avençado, com inteira 
sujeição à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a execução de obra em regime de 
empreitada global, firmado nos termos da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações 
posteriores, com respaldo no Processo de Licitação nº 014/2018, Modalidade Tomada de 
Preços nº 01/2018, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa da área da construção 
civil, em regime de empreitada por preço global, para execução de obras e serviços de 
engenharia visando a construção de vestiários, iluminação e arquibancada do Município de 
Tabapuã, cuja execução está totalmente vinculada ao Contrato de Repasse nº 831481/2016 – 
Operação Nº 1032479-87, celebrado entre o Município e o Governo Federal por intermédio do 
Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento de 
mão-de-obra, equipamento e materiais necessários à completa e perfeita implantação de 
todos os elementos definidos, em conformidade com os detalhamentos contidos no memorial 
descritivo e nos Anexos integrantes da Tomada de Preços n.º 01/2018 e da proposta 
VENCEDORA da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. Os preços unitários dos serviços são aqueles constantes das Planilhas apresentadas pela 
CONTRATADA, e valor global do contrato é de R$ 332.269,66 (trezentos e trinta e dois mil, 
duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme proposta de preços 
vencedora e adjudicada pela Administração.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL, DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

3.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Tomada de Preços nº 01/2018, 
realizada com fundamento no artigo 22, inciso II, § 2º, combinado com o art. 23, inciso I, alínea 
"b", da Lei n° 8.666/93. 
 
3.2. O prazo de assinatura do Contrato será de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
notificação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 



 

 

3.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração Pública. 
 
3.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Tabapuã-
SP, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades 
legalmente estabelecidas. 
3.4.1 - o disposto na condição anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do 
art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas 
mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
4.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma 
legal. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

5.1. A vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da data de sua 
assinatura, no interesse da Administração, podendo ser prorrogado, conforme dispõe o § 1º 
do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 
excluir o primeiro e incluir o último. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 
6.1. Caberá a CONTRATANTE: 

6.1.1 - permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA às instalações da 
CONTRATANTE para a execução dos serviços constantes do objeto; 

6.1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos técnicos da CONTRATADA; 

6.1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em 
desacordo com as especificações constantes do Anexo I da Tomada 
de Preços n.º 01/2018, bem assim os materiais fornecidos; 

6.1.4 - solicitar que seja refeito o serviço e substituído o material que não 
atender às especificações técnicas para a presente obra; e 

6.1.5 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço; 
6.1.6 -      efetuar os pagamentos nas datas programadas. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
7.1. Caberá à CONTRATADA: 

7.1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços, tais como: 
a) salários; 
b) seguros de acidente; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vales-refeição; 
f) vales-transporte; e 



 

 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo; 

7.1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do 
CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o 
Órgão; 

7.1.3 - manter, ainda, os seus técnicos identificados por crachá, quando em 
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que 
seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 
disciplinares do CONTRATANTE; 

7.1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 
dependências onde serão executados os serviços; 

7.1.5 - inteirar-se, junto ao CONTRATANTE, dos detalhes de entrada e saída, 
na área de prestação de serviços, de seu pessoal, veículos, 
equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, 
adotando as medidas de segurança exigidas; 

7.1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos 
bens de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros, quando 
esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação 
dos serviços alvo deste contrato; 

7.1.7 - arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, 
desde que praticada por seus técnicos no local da execução dos 
serviços ou no recinto do CONTRATANTE; 

7.1.8 - reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou 
em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais usados; 

7.1.9 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de 
equipamentos, materiais e serviços pela Unidade fiscalizadora do 
CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

7.1.10 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos 
serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas 
necessários, inclusive os mal executados; 

7.1.11 - executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o 
respectivo planejamento, normas e Especificações Técnicas e, ainda, 
com as instruções emitidas pelo CONTRATANTE; 

7.1.12 - providenciar, às suas expensas, caso requisitado, atestado de 
similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a 
instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso 
de similar ao descrito nas especificações técnicas, sempre que a 
fiscalização do CONTRATANTE julgar necessário; 

7.1.13 - providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART no CREA da região onde os serviços 
serão realizados, entregando uma via à CONTRATANTE;  

7.1.14 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos 
serviços a serem realizados, apresentando-a a Unidade de 
fiscalização do CONTRATANTE, quando solicitado;  

7.1.15 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento 
dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e 
administrativa necessária para assegurar andamento conveniente 
dos trabalhos; 



 

 

7.1.16 - reparar áreas públicas ou de terceiros que venha a danificar como 
resultado das suas operações; 

7.1.17  cuidar para que toda a área sob sua responsabilidade (casas de 
máquinas e outras) permaneça sempre limpa e arrumada; 

7.1.18 - submeter à aprovação da CONTRATANTE o(s) nome(s) e o(s) dado(s) 
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável 
técnico que, porventura, venha a ser substituído; 

7.1.19 - submeter à CONTRATANTE, quando requisitado, as amostras de 
todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua 
execução que deverão estar de acordo com as especificações técnica 
previstas para a obra, ou na sua ausência, equivalentes com critérios 
de qualidade e segurança para boa execução da obra; 

7.1.20 - comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  

7.1.21 - manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na Tomada de Preços n.º 01/2018 
em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas. 

7.1.22 - A licitante vencedora após a assinatura do contrato deverá apresentar 
o Cadastro Específico do INSS – CEI realizado junto a Receita Federal; 

 
7.2.  Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

7.2.1- cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
8.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em 
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE; 

8.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em 
conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do 
CONTRATANTE; 

8.1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou 
penal, relacionadas a este Contrato, originariamente ou vinculados 
por prevenção, conexão ou contingência; e 

8.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste Contrato. 

 
8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 
CONTRATANTE. 
 
 



 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
9.1. É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a execução deste 
contrato, a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE. 
 
9.2. A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, 
salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MEDIÇÕES 
10.1. As medições dos serviços contratados serão mensais e com base no cronograma físico- 
financeiro, ao qual vincula a presente licitação.   
 
10.2. As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período de 30 dias a partir da 
ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas 
de solicitação da Contratada, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes 
elementos: 
a) relatório escrito e fotográfico; 
b) cronograma refletindo o andamento da obra; 
 
10.3. A contratada deverá efetuar a medição dos serviços executados e entregar à 
Administração, que terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos para confirmar o aceite e 
processamento, liquidação e pagamento. 
 
10.4. No caso da não aceitação da medição realizada, a Administração devolverá à contratada 
para retificação, devendo esta, emitir nova, medição no prazo de 03 (três) dias. 
 
10.5. O Laudo de Medição conclusivo será feito pelo Setor de Engenharia da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. Durante a vigência deste contrato, a execução dos serviços será acompanhada e 
fiscalizada pelo Setor de Engenharia da Contratante ou servidor designado para esse fim, 
representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
 
11.2. A qualquer tempo o representante do CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de 
qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja 
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 
 
11.3. O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 
 
11.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Tabapuã, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. 
 
11.5. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução dos 
serviços ora tratados, desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE. 
 
 
 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 
12.1. A atestação das faturas dos serviços prestados caberá a pessoa designada para esta 
finalidade pela Prefeitura Municipal de Tabapuã do CONTRATANTE ou a outro servidor 
designado para esse fim.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 
13.1. As despesas objeto da presente licitação serão atendidas com os recursos orçamentários 
consignados na Lei Orçamentária vigente, sob a classificação: Unidade Orçamentária: 02.16 
Diretoria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação - Programa de Trabalho 27.812.0023.1012 - 
Obras Esportivas, Recreação e de Lazer - Categoria Econômica 4.4.90.51.00 Obras e 
Instalações- Fonte de Recursos: 01 - Tesouro Municipal e 05 – Transferências e Convênios 
Federais Vinculados. 
 
13.2. Os recursos financeiros serão oriundos do Governo Federal, a serem repassados através 
do Contrato de Repasse nº 831481/2016 - Operação nº 1032479-87 celebrado entre o 
Município e o Governo Federal por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela 
Caixa Econômica Federal. 
 
13.3. O montante do dispêndio a ser efetuado por conta deste contrato não poderá exceder o 
limite previsto para essa modalidade. 
   

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
14.1. As faturas deverão ser emitidas contra a Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP, pela 
Contratada, no primeiro dia subseqüente à comunicação do valor aprovado e terão 
vencimento até o 20º dia, a contar da entrega da fatura, devendo constar o que segue: 
14.1.1 Município de Tabapuã, endereço: Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP: 15.880-000, 
CNPJ nº 45.128.816/0001-33; Na descrição dos serviços deverá ser acrescentado: ref. Processo 
Licitatório nº 014/2018 – Tomada de Preços nº 01/2018 – Contrato nº 019/2018, Contrato de 
Repasse nº 831481/2016 – Operação Nº 1032479-87. 
 
14.2. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu 
vencimento, após a sua representação, ocorrerá na mesma data estabelecida na condição 
anterior. 
 
14.3. Dos pagamentos devidos à contratada, serão descontados na fonte: 
a) Os valores de multas eventuais aplicadas pela Administração; 
b) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, calculados sobre os percentuais 
correspondentes aos serviços realizados, descontados as mercadoria produzidas pelo 
Contratado que deverá ser informado no documento fiscal; 
c) Os descontos relativos à Seguridade Social – INSS sobre a cessão de mão-de-obra, calculados 
sobre os percentuais informados no documento fiscal;  
 
14.4. Para efeito dos itens “a” e “b” anteriores, a Contratada deverá informar no documento 
fiscal, os percentuais relativos a materiais, equipamentos e mão de obra. 
 
14.5. A Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, os serviços não estiverem sendo executados de acordo com a especificação 
apresentada e aceita. 
14.5.1 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura de serviços a empresa deverá 
atender as condições manter habilitação jurídica e fiscal.  



 

 

 
14.6. A Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP poderá deduzir da importância a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos desta 
Tomada de Preços. 
 
14.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços ou atualização monetária ou aplicação de penalidade pela Prefeitura 
Municipal de Tabapuã-SP. 
 
14.8. Os pagamentos serão efetuados através de através de através de OBTV (Ordem Bancária 
de Transferência Voluntária) em conta bancária especifica da empresa vencedora 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

15.1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação 
das devidas justificativas, adequadas à Tomada de Preços ao qual vincula este instrumento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
16.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste 
contrato poderá ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

16.1.1 - a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 

16.1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as 
partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

17.1. Somente será permitida a repactuação dos preços da mão-de-obra, se demonstrar que 
houve fato imprevisível e posterior a firmação do presente contrato que cause desequilíbrio 
econômico e financeiro, desde que devidamente justificada e demonstrada em planilha. 

17.1.1 - Caberá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo dos cálculos.  
17.1.2 - Os efeitos financeiros do pedido de repactuação serão devidos a contar 

da data da solicitação da CONTRATADA. 
 

17.2.  Caberá à Administração do CONTRATANTE verificar, anteriormente à concessão da 
repactuação, se os novos preços a serem contratados não estão superiores aos cobrados por 
outras empresas que disponibilizam idêntico serviço a outros órgãos públicos, devendo as 
partes, se for o caso, rever os preços para adequá-los às condições existentes no início deste 
contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PENALIDADES 
18.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 
contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à 
CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o 
disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
I - Advertência, por escrito. 
II – Multa. 



 

 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos 
por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a 
que se referir a infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, 
quando a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, 
aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) 
do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, 
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, 
quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso 
ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro. 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa 
aplicada à CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser 
depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma 
definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ, ficando a 
CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do 
recibo do depósito efetuado. 
 
 PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para 
recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por 
mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o 
pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o 
débito poderá ser cobrado judicialmente. 
 
 PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor 
suficiente ao abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa 
devida na proporção do crédito. 
 
 PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos 
pagamentos eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo 
esta ser cobrada judicialmente. 
 PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade 
civil decorrente das infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade 
de exigir perdas e danos. 
 
 PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, 
sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra 
e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a 
terceirização de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos 
serviços executados pela empresa subcontratada. 
 

 
 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DA RESCISÃO 
19.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 84 da Lei n.º 8.666/93. 

19.1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
19.2. A rescisão deste contrato poderá ser: 

19.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do 
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

19.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência 
para a Administração do CONTRATANTE; e 

19.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
19.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA GARANTIA 
20.1. Para garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA 
depositará junto à CONTRATANTE, a esse título, 5% (cinco por cento) do valor da contratação, 
e o fará sob a forma de uma das modalidades seguintes:  
a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública;  
b) Seguro garantia;  
c) Fiança bancária. 
20.2. A garantia prestada deverá ter prazo de validade correspondente ao período de vigência 
do contrato e somente será restituída à CONTRATADA após o cumprimento integral das 
obrigações assumidas e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das Obras por parte da 
CONTRATANTE.  
20.3. Em caso de alteração contratual, de valor ou prazo, a CONTRATADA deverá promover a 
complementação da garantia, bem como, se for o caso, o de sua respectiva validade, de modo 
a que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% do valor contratual e o seu 
período de validade seja sempre correspondente ao prazo de vigência do contrato.  
20.4. A CONTRATANTE fica desde já autorizada pela CONTRATADA a promover perante a 
entidade responsável pela garantia, o levantamento de valor devido em decorrência de 
aplicação de penalidade de multa, nos termos da cláusula Décima Oitava deste Contrato.  
20.5. Verificada a hipótese do item anterior, e não rescindido o contrato, a CONTRATADA fica 
obrigada a efetuar o reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no 
prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data de recepção da notificação do respectivo 
abatimento, sob pena de retenção dos pagamentos subseqüentes até o limite suficiente para 
complementar a  garantia. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 

CONTRATADA 
21.1. Este Contrato fica vinculado aos termos da Tomada de Preços n.º 01/2018 e aos 
termos das propostas da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 
22.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de Tabapuã-SP, com 



 

 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 
102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 
 
22.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 
 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 05 de abril de 2.018. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 

CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP  
CONTRATADA 

SEBASTIÃO FELIPPE DA CONCEIÇÃO – Sócio Proprietário 
 
 

 
Testemunhas: 
 
 
1ª_____________________________                   
Nome: JOÃO CARLOS SERON       
CPF nº 029.657.178-46                                                
 
 
2ª_________________________________ 
Nome: VANESSA PERPÉTUA OLIVEIRA                                                         
CPF nº 214.792.448-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS)  
  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  

CONTRATADO: CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 019/2.018 

OBJETO: Contratação de empresa da área da construção civil, em regime de empreitada por 
preço global, para execução de obras e serviços de engenharia visando a construção de 
vestiários, iluminação e arquibancada do Município de Tabapuã, cuja execução está 
totalmente vinculada ao Contrato de Repasse nº 831481/2016 – Operação Nº 1032479-87, 
celebrado entre o Município e o Governo Federal por intermédio do Ministério do Esporte, 
representado pela Caixa Econômica Federal,  com o fornecimento de mão-de-obra, 
equipamento e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os 
elementos definidos, em conformidade com os detalhamentos contidos no memorial 
descritivo e nos Anexos integrantes da Tomada de Preços n.º 01/2018 e da proposta 
VENCEDORA da CONTRATADA. 
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1. Estamos CIENTES de que:  
 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 
de Processo Civil;  

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  



 

 

 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

LOCAL e DATA: Tabapuã, 05 de Abril de 2018. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal   
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000, 
Tabapuã/SP.  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal   
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000, 
Tabapuã/SP.  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br   
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com   
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: SEBASTIÃO FELIPPE DA CONCEIÇÃO 
Cargo: Sócio Proprietário 
CPF:  874.192.708-72                 RG: 8.797.619-5                   
Data de Nascimento: 28/02/1956 
Endereço residencial completo: Rua Osório Nascimento Costa, nº. 1129, Centro, CEP: 15.880-
000, Tabapuã/SP. 

E-mail institucional: cofelc@yahoo.com.br 

E-mail pessoal: pessoalcofelc@yahoo.com.br 
Telefone(s): 017-35621807 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ - SP 

Extrato de Termo de Contrato 
 

Termo de Contrato nº 019/2018; Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP - CNPJ. Nº. 
45.128.816/0001-33; Contratada: CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP, CNPJ sob 
o n.º 72.024.011/0001-12; Respaldo Legal: Processo de Licitação nº 14/2018 - Modalidade 
Tomada de Preços nº 01/2018; Objeto: Contratação de empresa da área da construção civil, 
em regime de empreitada por preço global, para execução de obras e serviços de engenharia 
visando a construção de vestiários, iluminação e arquibancada do Município de Tabapuã, cuja 
execução está totalmente vinculada ao Contrato de Repasse nº 831481/2016 – Operação Nº 
1032479-87, celebrado entre o Município e o Governo Federal por intermédio do Ministério 
do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal,  com o fornecimento de mão-de-obra, 
equipamento e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os 
elementos definidos, em conformidade com os detalhamentos contidos no memorial 
descritivo e nos Anexos integrantes da Tomada de Preços n.º 01/2018 e da proposta 
VENCEDORA da CONTRATADA.; Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da data da 
assinatura do contrato, ou seja, a partir de 05 de abril de 2018; Valor Total: R$ 332.269,66; 
Recursos orçamentários:  Unidade Orçamentária: 02.16 Diretoria Municipal de Esporte, Lazer e 
Recreação - Programa de Trabalho 27.812.0023.1012 - Obras Esportivas, Recreação e de Lazer 
- Categoria Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações- Fonte de Recursos: 01 - Tesouro 
Municipal e 05 – Transferências e Convênios Federais Vinculados. Os recursos financeiros 
serão oriundos do Governo Federal, a serem repassados através do Contrato de Repasse nº 
831481/2016 - Operação nº 1032479-87 celebrado entre o Município e o Governo Federal por 
intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal; Data de 
assinatura: 05/04/2018.- MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal - 
PUBLIQUE-SE. 
 


